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Sabadell ha estat històricament una ciutat que ha acollit molts immigrants.
Durant els anys 60, la població es va doblar amb l’arribada de famílies de
fora de Catalunya, les quals, no varen comptar amb cap ajuda institucional.
Ha estat amb la lluita col·lectiva que s’ha construït una única ciutat i una
única comunitat. La ciutat d’avui és, sens dubte, la suma de tots els que
vivim i treballem a Sabadell. Actualment, Sabadell torna a rebre nous ciuta-
dans i ciutadanes, sovint amb diferents cultures i costums, amb problemes
de papers i amb dificultats per adquirir habitatge i una feina digna; unes cir-
cumstàncies que poden provocar situacions de marginació social que cal
evitar. 
Des de l’Entesa defensem que només garantint la igualtat de drets i deures
evitarem la marginació, ja que qui no té els mateixos drets ni els mateixos
deures serà sempre tractat com a “inferior” als ciutadans i, per tant, les
relacions amb ell seran l’aliment del racisme. Cal, doncs, recuperar la ciu-
tadania, la idea segons la qual, totes les persones que formen part d’una
societat han de tenir els mateixos drets i deures, més enllà de races, iden-
titat, religió, sexe, nacionalitat o classe social. 
Tal com deia el professor Vicenç Navarro, quan el vam convidar el passat
10 d’abril, “No és racista el més ignorant. És racista el més insegur”. Quan
la ciutadania sent inseguretat i percep que perillen els seus drets, respon
amb actituds racistes que amaguen les dificultats econòmiques i socials
que pateixen. 
A Sabadell, comptem amb l’SCAI, una organització no governamental que
engloba diverses entitats i que dóna servei als ciutadans nouvinguts, asses-
sorant amb la recerca de treball, habitatge,... Però a Sabadell, també cal
treballar des de l’administració per tal d’evitar conflictes futurs i, per això,
des de l’Entesa no ens cansem de demanar l’elaboració d’un Pla
d’Immigració a la ciutat que, amb el consens de tots els grups polítics i de
les associacions cíviques, analitzi la situació actual i pensi estratègies tant
per acollir els nous ciutadans que arriben cada dia com per evitar focus de
marginació o de racisme. Mentrestant, però, l’actual equip de govern evita
parlar del tema i tira pilotes fora adduint que és el Consell Comarcal qui ha
de fer un Pla Comarcal al respecte.

IMMIGRANT AHIR,
CIUTADÀ AVUI L’esquerra ha de

repensar els seus
fonaments
D’un temps ençà, i amb una velocitat
esfereïdora, s’estan produint esdeveni-
ments polítics de gran significació mun-
dial, els quals situen les organitzacions
polítiques progressites i d’esquerres
europees en el centre de la crisi de l’e-
quilibri democràtic que s’ha donat al
llarg dels últims anys. Divisió i fragmen-
tació, polítiques conservadores execu-
tades per governs progressistes, desar-
ticulació de les bases socials, inhibició
dels problemes reals, .... L’esquerra
europea continua dividida, mentre el
liberalisme i la globalització acompan-
yen l’ona expansiva d’una dreta com-
pacta a la qual enforteixen els nous
moviments d’extrema dreta. Davant de
tot això i d’un perill real de debilitament
de la democràcia i dels drets socials
adquirits, què ens plantejem els qui
creiem en una altra manera de distribuir
la riquesa i de treballar per la cohesió
social? Més enllà de les acusacions
mútues que de molt poc serveixen i de
les contradiccions, des de l’Entesa sem-
pre hem defensat i seguim fent-ho, un
acord polític ampli entre totes les forces
progressistes i d’esquerra de la nostra
ciutat que, més enllà de quotes de poder
i de personalismes, es basi en un pro-
grama social, transformador i en unes
formes de fer política realment
democràtiques i participatives.
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SABADELL, CIUTAT AMB IDEES L’ENTESA UNA IDEA DE CIUTAT

Conferència amb Vicenç Navarro, Babakar Mbaye en nom de l’SCAI i Dolors Calvet.
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L'Entesa ha defensat sempre la necessitat d’una Taula parti-
cipativa per afrontar els grans problemes de mobilitat i d'ac-
cessibilitat que té Sabadell. És més, a l'Entesa creiem que
sense compromisos reals de tots: Ajuntament, entitats, asso-
ciacions, grups polítics, empreses, serveis i persones a títol
individual, no serem capaços de solucionar els greus proble-
mes als quals ens enfrontem.
Per això hem fet dues propostes per treballar en projectes
reals i en compromisos de tota la ciutat, creiem que és el
camí per anar afrontant els diferents problemes de la mobili-
tat i l'accessibilitat.
En primer lloc la necessitat de l’AAccoorrdd  ""SSaabbaaddeellll  sseennssee
bbaarrrreerreess"". Ja fa temps que treballem per a l'accessibilitat als
pisos sense ascensors. Les associacions de veïns i algunes
comunitats de veïns s'hi han sumat. L'Ajuntament no està
fent prou. Ara proposem d'estendre aquest acord a un com-
promís de tota la ciutat per eliminar les barreres arquitectò-
niques per tal d’aconseguir compromisos concrets amb ter-

minis i pressupostos, en el qual qui el signi tingui el deure
d'eliminar les barreres que siguin de la seva responsabilitat,
i tingui el dret a ajudes i facilitats per part de les administra-
cions o privats que hi vulguin col·laborar. L’Entesa planteja
que aquest acord inclogui els ascensors, les voreres (desni-
vells, cotxes aparcats, etc.), els passos subterranis a la Gran
Via, els accessos a locals oberts al públic (de titularitat públi-
ca i privada), les llicències d'obres, l’Estació Renfe Centre, ...
En segon lloc un "AAccoorrdd  ppeell  PPllaa  BBiiccii"". Aquest és un deute
que té l'Ajuntament amb el Protocol de la Bicicleta. Les pro-
meses fetes pels regidors Sánchez i Civis no s'han complert.
Ara, per a guanyar-se la confiança de tots, haurien de posar
diners i terminis d'execució. Només es tracta de tirar enda-
vant el Pla Director de la Bicicleta. Ja està preparat des de
la legislatura anterior. 
Són només dues propostes per començar a fer feina mentre
es discuteixen i es consensuen d’altres temes de ciutat.

Una proposta de l'Entesa per a la Taula de Mobilitat

L’Entesa, amb el convenciment que el raonament ordenat i la
reflexió conjunta pot contribuir a una societat més justa per
a tothom va organitzar una taula rodona en què Josep
Egozcue i Pablo Hernando, professionals destacats de la
genètica i del món hospitalari, i Victòria Camps, filòsofa reco-
neguda en el camp de l’ètica, varen debatre sobre els dile-
mes que plantegen molts dels avenços tècnics i biològics
aplicats a la vida i al tractament de les malalties. Com es
mantenen els drets de les persones i on són els límits de la
“manipulació” genètica? Com respectarem el dret de la con-
fidencialitat amb la possible utilització del mapa genètic?
Com es respecta el dret a morir dignament? Qui garanteix el
dret a la informació i l’ús dels mitjans per difondre-la quan
sobretot aquesta informació està destinada a fer pujar o bai-
xar el valor en borsa d’algunes indústries de biotecnologia?
Poden els governs aturar línies de recerca amb cèl·lules
mare que tenen un gran potencial curatiu en malalties que
ara per ara són incurables? Òbviament, no hi ha receptes
que solucionin aquests dilemes. El que és molt clar és que la
nostra societat té unes capacitats tecnològiques i uns mit-

jans d’intervenció molt superiors als de fa uns anys i que les
normes morals d’abans no serveixen ara. Avui és del tot
necessària una reflexió individual i col·lectiva per fer front
amb responsabilitat a aquests reptes. L’Entesa, encara que
sigui de manera modesta, busca contribuir a aquesta reflexió
col·lectiva.

Posar límits ètics a la investigació genètica?

El 17 d’abril de 1877 s’atorgava a Sabadell el títol de ciutat.
Fruit de la industrialització, la nostra vila estava experimen-
tant el primer dels seus grans augments de població, que la
farien mereixedora d’aquest títol. Com no podia ser d’altra
manera, l’efemèride ha estat aprofitada per l’equip de govern
per llançar una nova campanya amb molta propaganda insti-
tucional i pocs continguts, tot i els lloables esforços de les
entitats ciutadanes.
I és que els 125 anys d’història de Sabadell com a ciutat són

una oportunitat per reforçar la nostra identitat ciutadana, per
recuperar la memòria històrica dels protagonistes de tants
canvis socials, del moviment obrer, de la nostra societat civil,
de les transformacions polítiques, econòmiques i urbanísti-
ques que van fer de Sabadell una ciutat referent a Catalunya.
En comptes d’això, segueixen apostant per muntatges d’apa-
rador que dissimulin la manca de nivell científic i educatiu
d’uns actes institucionals que pretenen celebrar la història,
sense la història.

125 anys de Sabadell ciutat: Una altra oportunitat perduda.
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Conferència amb Josep Egazcue, Pablo Hernando, Victòria Camps i Àngels Santesmases.



La presa unilateral de decisions, radicalment oposades al
que els mecanismes de participació han acordat, s’està con-
vertint en el nou model participatiu impulsat pel govern muni-
cipal. L’exemple més vergonyós en aquest sentit és el del
Centre Cívic de la Concòrdia.
Mentre, des de fa més de dos anys, les entitats del barri han
treballat en el marc d’una comissió del mateix consell de dis-
tricte per definir un projecte de gestió compartida per al nou
Centre Cívic i quan els mateixos Tallers de Districte definien
com una prioritat la gestió d’equipaments per part dels joves
del sector..., l’equip de govern es despenja a 15 dies de la
inauguració anunciant que retorna a l’esgotat model de cen-
tres cívics sense bar ni gestió compartida. 

Així, la Concòrdia, disposant d’unes entitats prou potents, es
troba amb un equipament nou de trinca que, en lloc de res-
pondre a un projecte de dinamització del barri sorgit del seu
teixit associatiu, esdevé un simple espai de refugi de perso-
nes i activitats inconnexes rigorosament anotades pels fun-
cionaris municipals.
Des de l’Entesa creiem que no es pot continuar ajornant la
definició d’un nou model real de participació ciutadana que
respongui a les demandes i a les iniciatives del teixit social i
que suposi un avenç real en l’articulació de mecanismes de
control i corresponsabilització dels ciutadans en els afers
públics.

El Centre Cívic de la Concòrdia o el Cinisme
com a forma de Participació.

El passat 20 d’abril es va celebrar a la pl. d’Espanya, la Festa
de la Diversitat. L’Entesa hi va ser present i vol destacar l’en-
tusiasme i la il·lusió amb que el veïnat  va preparar aquesta
diada. L’acte es va desenvolupar amb la participació activa
de la població i de les entitats i amb el desig de resoldre en
positiu el conflicte de les agressions als immigrants que
s’han produït al barri. 
En aquesta ocasió, l’Ajuntament va col·laborar activament
en una iniciativa ciutadana. És, d’aquesta manera, com s’a-
consegueix mantenir i incentivar la participació activa en els
afers ciutadans: escoltant i donant suport a les propostes, tot
respectant el protagonisme de les associacions. 
En aquests moments, que bufen aires xenòfobs per Europa,
des de l’Entesa felicitem la iniciativa i encoratgem el barri i
l’Ajuntament perquè aquest esdeveniment no resti com un
fet aïllat, i que vagi acompanyat d’altres accions que facin

pedagogia del diàleg i de la tolerància entre tots els ciuta-
dans, per  contribuir així a fer de Sabadell la ciutat de la con-
vivència i del respecte.

Un exemple d’iniciativa ciutadana:
la Festa de la Diversitat de Torreguitart

El mes de març, l’equip de govern va elaborar i va presentar el
document “Observacions al Pla Director d’Infraestructures
Viàries” presentat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental,
amb la voluntat de definir les carreteres prioritàries per
Sabadell. Aquest document genèric recollia totes les previsions
de carreteres que ja contemplava el Pla General de Sabadell i
afegia dos annexos diferenciats. En el primer el Grup Municipal
del PSC, de CIU i d’IC defensaven que el 4t Cinturó arribés fins
a Sabadell. L’Entesa va proposar en el Ple Municipal del mes
d’abril de debatre aquesta proposta en els fòrums estructurats
per tal fi: la Taula de Mobilitat. l’Agenda 21 i el Protocol del
Rodal. Per altra banda, més de 70 entitats van signar un mani-
fest en contra del 4t Cinturó i varen demanar que l’Ajuntament
es posicionés en contra d’aquesta via.

Davant d’aquesta pressió ciutadana i política, l’equip de
govern va resituar la seva posició i va elaborar un nou docu-
ment, el qual es va posar a discussió de tots els grups muni-
cipals però evitant sempre el debat ciutadà al respecte.
L’Entesa va elaborar un document d’esmenes en què posava
especial èmfasi a comprometre l’equip de govern que s’es-
tudiés seriosament les alternatives reals al 4t Cinturó.
Aquestes aportacions van ser consensuades per la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell. Ara cal fer un segui-
ment exhaustiu d’aquests acords i cal demanar calendari
pels estudis i pels successius acords que caldrà prendre.
Nosaltres continuarem insistint en la necessitat de debatre
aquests temes en les comissions de Mobilitat, l’Agenda 21 i
el Protocol del Rodal.

La resposta política i ciutadana elimina el 4t Cinturó
de les prioritats viàries que defensa la ciutat
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L’Entesa va sortir també al carrer per Sant Jordi, va
repartir punts de llibre, butlletins i publicacions i va
celebrar així una festa tan significativa del nostre país. 

Continuant endavant amb la implantació i la difusió de l’Entesa a
la nostra ciutat, una comissió del secretariat de l’Entesa per
Sabadell, amb el Joaquim Sanesteban com a responsable, ha
posat en marxa la publicació dels butlletins de l’Entesa específics
per cada barri de la ciutat. El primer butlletí publicat ha estat el
que recull les necessitats i propostes de Torre-romeu, el
Poblenou, Can Roqueta i el Raval d’Amàlia. Actualment és immi-
nent la difusió dels dedicats al Sector Sud. L’Entesa editarà un
butlletí per cada barri de Sabadell amb la col·laboració del veïnat
i de les entitats que hi treballen. Aquestes publicacions es repar-
tiran a tots els habitatges inclosos en el sector. 
Felicitats als responsables de la iniciativa.

L’Entesa inicia la publicació dels
Butlletins específics per cada barri

Entrevista amb el Grup
de Dones de Torreguitart

Qui són les Dones de Torreguitart?
És un col·lectiu feminista que, des del 1986, treballa a la ciu-
tat de Sabadell en tot allò referent a les dones i la seva situa-
ció de desigualtat per raó de gènere. L’associació també és
un grup d’ajuda mútua, que comparteix experiències perso-
nals de les dones sense prejudicis previs. 
Les Dones de Torreguitart, ubicades a la seu de l’AV de
Torreguitart, funciona amb reunions setmanals, els dimecres
a dos quart de vuit del vespre. Us podeu posar en contacte
amb elles al 93 716 67 44.

Quins serveis ofereix a les dones maltractades?
Acolliment, assessorament jurídic, grups d’ajuda mútua,
conferències, atenció personalitzada i, sobretot un espai on
la dona que ha patit algun tipus de maltractament pugui par-
lar, sortir de l’angoixa i trobar alternatives a la seva situació
personal.
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L’Entesa vol felicitar aquest any les persones i les entitats que han estat guardonades amb la Medalla d’Honor de Sabadell.
Felicitats, doncs, l’Enri, el Lazo, l’Esteban, el Ramon Arimon, el Club de Futbol Unió Can Rull-Rómulo Tronchoni, l’OAR Gràcia,
la Ludoteca Margarita Bedós, el Centro Recreativo de Deportes Unión La Salud, la Creu Roja i l’Associació d’Amics de l’Òpera.

Rosa
de España

Manolo
Bustomante

J. M. Civis


